
Hoe kun je meedoen

Wat kan ik winnen?

FOTOWEDSTRIJD

Beste Carcassonne-fan,
Om 20 jaar Carcassonne te vieren nodigen we jou uit voor een internationale fotowedstrijd! Net als in het spel 
Carcassonne ga je in deze wedstrijd punten scoren met behulp van meeples. Wie met de eigen foto‘s aan het 
einde van de wedstrijd de meeste punten heeft gescoord, wordt de winnaar! Lees verder voor meer informatie 
over de spelregels!

1. Wat heb je nodig

2. Hoe doe je mee

3. Categorieën en bijhorende punten

+ een telefoon met een camera
+ een Instagram-account

+ een of meer meeples
+ een creatieve insteek

Plaats je meeples in de schijnwerpers! Dit doe je door originele foto‘s van je meeples te maken. Je kunt foto‘s 
insturen in verschillende categorieën op basis van de wereld van Carcassonne. Zo zijn er categorieën als  
„rivieren“, „kloosters“ of „het circus“. De foto die je van je meeple maakt, plaats je op je 
publieke Instagram-account. Zorg ervoor dat je foto voorzien is van de volgende  
begeleidende informatie:
• De betreffende categorie en een omschrijving van wat er in het plaatje staat.
• De hashtag #Carcassonne20Contest.
• De hashtag #Carcassonne20xx. Bij xx vul je je landscode in, bijvoorbeeld: 
#Carcassonne20NL voor Nederland of #Carcassonne20BE voor België.
Je kunt per categorie maximaal één foto uploaden. Per categorie kun je maximaal 5 
punten scoren, met daarnaast extra punten voor creativiteit (max. 3 punten).
In dit voorbeeld krijgt Alena 4 punten. 3 voor de rivier en 1 voor de creativiteit.

Er zijn in totaal 14 verschillende categorieën. Sommige categorieën zijn moeilijker dan andere.

Foto’s die uitzonderlijk grappig, origineel of knap gemaakt zijn, kunnen tot 3 extra punten krijgen voor creativiteit.

#Carcassonne20NL en #Carcassonne20BE 
De deelnemer met het hoogste aantal punten (1x NL en 1x BE) krijgt een exemplaar van Carcassonne  
Jubileum en een cadeaubon van €50 voor onze online webshop.
#Carcassonne20Contest (internationaal) 
Onder de internationale deelnemers met het hoogste aantal punten worden 5 geheel verzorgde 3-daagse 
stedentrips naar de Zuid-Franse stad Carcassonne verloot.

 Weg - 2 Punten
 Weide - 2 Punten
 Fontein - 2 Punten
 Markt - 3 Punten
 Herberg - 3 Punten
 Rivier - 3 Punten
 Toren - 4 Punten

 Draak - 4 Punten
 Klooster- 4 Punten
  Officiële locatie van Werelderfgoed- 4 Punten
 Kathedraal - 5 Punten
 Circus - 5 Punten
 Vulkaan - 5 Punten
 Varken- 5 Punten

Volg ons op Instagram: 
 @999games

De voorwaarden voor deze wedstrijd kunnen worden nagelezen op:  
ww.999games.nl/nieuws/carcassonne-fotowedstrijd

Alena  My Meeple is sunbrat-
hing by the river- #Isar.  #Carcassonne20DE #Carcassonne20Contest 


